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Referat af DSKM bestyrelsesmøde #279, mandag d. 15/11 kl 14:30; Telefonmøde. 

 

”Tilstede”: Helle Krogh Johansen (HKJ), Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær 
Bartels (MDB) og Niels Nørskov-Lauritsen (NNL, referent). 

Afbud: Bettina Lundgren,  

Ingen tilbagemelding: Jenny Dahl Knudsen (associeret KMO) 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 278 
2. Nyt fra formanden.  
3. Nyt fra sekretæren 
4. Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer 
5. DSKM videnskabelige møder 
6. Årsmøde 2011 
7. DANRES – se referat fra møde 21/9 pkt 2 samt mail fra Helle 13/10 
8. ESBL – skal DSKM gøre yderligere vedr. hyppigheden af ESBL 
9. Målbeskrivelse for udenlandske læger med speciallæge. Se mail fra HKJ 
2/11 
10. Evt. 
11. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde.  

 

Ad 1, Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde # 278.  

Referatet godkendt. 

Ad 2, Nyt fra formanden.  

Der har kun været 16 tilmeldinger til efteruddannelsesdagen den 23/11. Der har været en 
stedse nedadgående interesse for dette arrangement. Bestyrelsen diskuterede nytten af 
arrangementet og overvejede at ophøre med en efteruddannelsesdag og i stedet flytte 
DSKM prisen til Årsmødet. Beslutning herom senere.  
Der er kommet henvendelse fra Robert Skov om etablering af ScanCast; DSKMs bestyrelse 
bakker op om komitéen og tilslutter sig, at DanRes-M udpeger de tre danske medlemmer af 
komitéen.  
HKJ beretter om fremstilling af poster til ECCMID 2011, der skal præsentere DSKM, 
selskabets aktiviteter, opbygning og opgaver.  
Ansættelsesudvalgene og uddannelsesrådene er blevet regionaliseret, på trods af DSKMs 
indsigelse; der vil fortsat blive afholdt et fælles årligt møde. DSKMs bestyrelse vil følge de 
regionale udvalgs opstart.  
Der er indkommet manuskript om MALDI-TOF fra Michael Kemp et al. KMA Odense til 
ugeskriftets ”Highlights 2011”.  
Skal de gamle forgæringstabeller (DSKM identifikationstabeller) opdateres? Brita Bruun 
har opdateret tabellerne, men desværre blev de oprindeligt (1990’erne) fremstillet i et 
computerprogram, der ikke mere er tilgængeligt. De skal derfor indskrives på ny, for 
eksempel i Word, og dette arbejde må DSKM betale sekretærbistand for. SEE fremfører, at 
hvad vi skal have på hjemmesiden, skal kunne opdateres, og bestyrelsen er enig heri. 
Forskningskurset i uge 9 er aflyst på grund af ringe behov; der kan tages 
forskningstrænings-kursus modul 2 i Universitets regi.  
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Foredragssalen på SSI er reserveret til generalforsamling 31/3.  
Der er planer om at opdatere DSKM: Borrelia-klaringsrapport, redaktionsgruppen vil bestå 
af Ram Dessau, Jette Bangsborg, og Christian Østergaard fra DSKM, samt 2 neurologer og 
1 (2) infektionsmedicinere; ny rapport forventes klar i sommeren 2011. DSKMs bestyrelse 
vil give økonomisk støtte til et videnskabeligt møde om Borrelia, se punkt 5.  

Ad 3, Nyt fra sekretæren.  

Der er tilsagn fra LVS (Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber – tidligere Dansk 
Medicinsk Selskab, DMS) om støtte til Xavier Nassif’s deltagelse i Videnskabeligt møde 
om MALDI-TOF 4/5.  
NNL sender pressemeddelelse om at DSKM prisen er tildelt Maiken C. Arendrup. 

Ad 4, Nyt fra andre bestyrelsesmedlemmer.  
Konti i Lægernes pensionsbank skulle nu være oprettet 

Ad 5, DSKM videnskabelige møder.   
Mini-kursus i udbruds-epidemiologi blev afholdt 6/9 med succes.  
DanRes efterårsmøde 21/9 blev flyttet til SSI.  
Møde i Biofilm arbejdsgruppen blev afholdt på DTU-VET den 27/9.  
ABT/DSKM Viden-delingsmøde om PCR 7/10 på RH blev afholdt med fremmøde på over 
80 og repræsentation fra alle danske KMA’er minus tre.  
Næste DANRES møde er fastsat til 5/4 2011 i Vejle.  
Møde om MALDI-TOF er fastsat til 4/5 2011 på Skejby; Xavier Nassif har givet tilsagn om 
foredrag.  
I maj 2011 kommer også møder i Dansk-Fransk komité Paul Horstman med Sylvain Brisse, 
Institut Pasteur (dato fastlægges ved årsskiftet).  
Jette Bangsborg har talt med Jens Møller og Henrik Westh om videnskabeligt møde vedr. 
screening for veneriske sygdomme, især Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrheae.  
Brian Kristensen, KMA Skejby, vil arrangere et videnskabeligt møde om vancomycin-
resistente enterokokker til efteråret 2011. 
Borreliamøde 26/10 2011 (Ram Dessau).  
Evt TBE møde? (Claus Bohn)  
Evt. Clostridium difficile møde? 
 
Ad 6, Årsmøde 2011.  

Et foreløbigt program er klar til at komme på hjemmesiden. Sidsel Böcher og MDB har 
forsvaret ph.d. inden årsmøde og vil blive inviteret til at fremlægge om lørdagen. 

Ad 7, DANRES. 

HKJ føler ikke at referatet fra DANRES afspejler korrekt, hvad der bliver diskuteret på 
mødet. HKJ fortsætter møderækken med Anette Hammerum og fortsætter som 
kontaktperson. Bestyrelsen beslutter at tage en diskussion med medlemmerne på 
førstkommende årsmøde. 

Ad 8, ESBL – skal DSKM gøre yderligere vedr. hyppigheden af ESBL.  

Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

Ad 9, Målbeskrivelse for udenlandske læger med speciallæge.  
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Bestyrelsen mener ikke at den samlede målbeskrivelse kan forventes gennemgået på en 6 
måneders evalueringsansættelse, og at den korte version er tilstrækkelig 

Ad 10, Evt..  

MDB bemærker, at fanen ”medlemskab” på DSKMs hjemmeside endnu ikke er opdateret 
med de nye regler. HKJ er ansvarlig. 

Ad 11, Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde  

Fastsættes til tirsdag den 11/1 2011 kl 12-15 i biblioteket på KMA, RH 

 

Niels Nørskov 


